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ABSTRAK 

KALIMAT PENEGASAN PADA TEKS TERJEMAHAN AL QURAN SURAT AL 

AHZAB 

Devy Ely Lestari, A 310 100 004, Markhamah, Program Studi PBSI, Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A. Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102, 

Telp. (0271) 717417, Fax. (0271) 715448 

Devyely2g004font@gmail.com  

Teks terjemahan Al Quran tidak lepas dari paragraf atau kalimat di dalamnya. Sebuah 

judul juga harus baik dan kreatif agar mampu menarik minat pembaca untuk membaca 

informasinya secara lebih lanjut, inilah yang menarik untuk diteliti dan dikembangkan dalam 

kajian linguistik. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Mendeskripsikan penanda kalimat penegasan 

pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. (2) Memaparkan topik-topik yang ditegaskan 

pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. (3) Memaparkan hubungan antarayat yang 

memiliki topik yang sama pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. Objek dalam 

penelitian ini adalah kalimat penegasan pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab yaitu, 

penanda kalimat penegasan, topik-topik yang ditegaskan serta hubungan antar ayat yang 

memiliki topik yang sama. Penyediaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan  metode 

simak menggunakan teknik dasar yang berwujud teknik catat. Data dianalisis menggunakan 

metode padan intralingual dengan teknik dasar berupa teknik Pilah Unsur Penentu (PUP). 

Penyajian hasil analisis menggunakan metode penyajian informal. Hasil analisis penelitian ini 

terdapat (55 data). (1) penanda penegasan partikel : yang, lah- yang dan pun- lah, kontras 

makna, pemindahan unsur : predikat dan keterangan, bentuk pasif. (2) Topik yang 

ditegaskan Nabi dan rasulullah sebagai suri tauladan,  orang kafir tidak akan selamat, Allah 

sebagai pemberi rahmat dan pelindung, Orang yang bersekutu atau orang munafik yang 

berhianat, orang mukmin atau orang beriman yang membela dan menjaga takwanya kepada 

Allah, himbauan Allah kepada istri nabi, pentingnya  berdzikir kepada Allah, kewajiban 

orang mukmin memelihara kehormatannya, karunia yang diberikan Allah kepada manusia, 

tata cara memilih istri, anjuran berjilbab bagi perempuan, hari bangkitnya manusia dan hari 

pembalasan, kehidupan kaum yasrib, kehendak dan takdir Allah tidak bisa diubah, tidak 

dapat menghindar dari kematian, izin memasuki rumah nabi, larangan menikahi perempuan 

yang sudah dicerai dan larangan berhias seperti wanita jahiliyah. 

 

Kata kunci: kalimat,kalimat penegasan, teks terjemahan Al Quran 
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A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan bermasyarakat manusia selalu menggunakan bahasa sebagai alat 

komunikasi.Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer dan digunakan oleh 

masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri (Chaer, 2009: 1). 

Dengan demikian, fungsi bahasa yang paling utama adalah sebagai sarana komunikasi. 

Terjemahan-terjemahan Al Quran sudah ada dalam semua bahasa yang 

dipergunakan oleh kaum muslimin, untuk dapat membaca dan memahami Al Quran dalam 

bahasanya yang asli yaitu bahasa arab. Untuk itu, Al Quran diterjemahkan ke dalam 

berbagai bahasa. Haramain (dalam Rohmadi, 2011: 2). 

Peneliti dalam penelitian ini mencoba mengkaji tentang salah satu aspek atau 

bidang kebahasaan, yaitu bidang kajian sintaksis.  Melihat ruang lingkup sintaksis yang 

cukup luas, peneliti memfokuskan penelitian pada kajian mengenai kalimat (analisis 

kalimat), yaitu kalimat penegasan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terhadap 

Teks Terjemahan Al Quran dengan judul “Kalimat Penegasan pada Teks Terjemahan Al 

Quran Surat Al Ahzab” dengan tujuan penelitian (1) Mendeskripsikan penanda kalimat 

penegasan pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. (2) Memaparkan topik-topik 

yang ditegaskan pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. 

Penelitian ini dilengkapi dengan penelitian relevan untuk mengetahui keaslian 

karya ilmiah ini, yaitu Marsiyah (2008) meneliti “Struktur Fungsional dan Ragam 

Kalimat pada Terjemahan AL Quran Surat AL Qalam”. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan ragam kalimat pada terjemahan Q.S Al Qalam terdiri atas kalimat berita 

(34 ayat), kalimat tanya (8 ayat), kalimat empatik (2 ayat). Persamaan penelitian 

Marsiyah dengan penelitian ini yaitu sama-sama terdapat kalimat empatik. Perbedaannya 

penelitian Marsiyah lebih memfokuskan pada ragam kalimat secara umum sedangkan 

penelitian ini hanya memfokuskan ragam kalimat secara khusus yaitu berupa kalimat 

penegasan.  

Nur Azizah (2010) meneliti “Ragam dan Struktur Fungsional  Kalimat pada 

Terjemahan AL Quran Surah Luqman”. Hasil penelitian ini memaparkan  ragam kalimat 

pada terjemahan Quran Surah Luqman didominasi oleh kalimat berita sebanyak 43 

kalimat, kalimat perintah 11 kalimat, kalimat tanya  3 kalimat, dan kalimat empatik 

sebanyak 4 kalimat. Persamaan penelitian Nur azizah dengan penelitian ini terletak pada 

objek kajiannya yaitu sama-sama terdapat kalimat empatik. Perbedaannya penelitian Nur 
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azizah lebih menonjolkan struktur fungsionalnya sedangkan penelitian ini menekankan 

pada kalimat penegasannya yaitu berupa penanda penegasan dan topik-topik 

penegasannya. 

Miftahul Huda (2011) meneliti “Kajian Frase dan Ragam Kalimat dalam 

terjemahan Al Quran surat Al Mulk”. Hasil penelitian ini memaparkan bentuk ragam 

kalimat surat Al Mulk yaitu kalimat tunggal, kalimat majemuk bertingkat. Berdasarkan 

maknanya ditemukan jenis kalimat empatik dan kalimat tanya. Persamaan penelitian 

miftahul Huda dengan penelitian ini yaitu sama-sama mengkaji teks terjemahan Al 

Quran. Perbedaannya yaitu pada objek kajiannya, penelitian miftahul Huda objeknya 

berupa frase dan ragam kalimat sedangkan penelitian ini objeknya berupa kalimat 

penegasan. 

Rohmadi (2011) meneliti “Struktur Fungsional dan Ragam Kalimat pada 

Terjemahan Al Quran Surat Al Haaqqah”. Hasil penelitian ini memaparkan ragam 

kalimat pada terjemahan Quran Surat Al Haaqqah terdiri atas kalimat berita (39 ayat), 

kalimat tanya (2 ayat), kalimat empatik (7 ayat). Persamaan penelitian  Rohmadi dengan 

penelitian ini yaitu terletak pada objek kajiannya yaitu sama-sama terdapat kalimat 

empatik. Perbedaannya penelitian Rohmadi lebih menonjolkan struktur fungsionalnya 

sedangkan penelitian ini menekankan pada kalimat penegasannya yaitu berupa penanda 

penegasan dan topik-topik penegasannya. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena menggunakan pendekatan kualitatif 

yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hubungan 

lainnya. (Anwar, 2010: 5). 

Data dalam penelitian ini berupa kalimat penegasan yang terdapat dalam teks 

terjemahan Al Quran surat Al Ahzab yang berupa penanda dan topik-topiknya. Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kalimat penegasan yang diperoleh dari 

teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. Data sekunder penelitian ini berupa buku Tata 

Bahasa Praktis Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Abdul chaer terbitan tahun 2011 dan 

buku Ragam dan Analisis Kalimat Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Markhamah terbitan 

tahun 2009. 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi dan teknik 

catat. Teknik catat merupakan pencatatan terhadap data dilanjutkan dengan klasifikasi 

data dengan alat tulis.  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode padan intralingual dengan 

teknik dasar berupa teknik pilah unsur penentu (PUP). Menurut Mahsun (2005: 8) metode 

padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubung bandingkan unsur-

unsur yang bersifat lingual. Peneliti menggunakan teknik pilah unsur penentu untuk  

menentukan  kalimat penegasan  dan menentukan penanda kalimat penegasan serta topik-

topik yang ditegaskan pada teks terjemahan Al Quran surat Al Ahzab. 

 

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Langkah selanjutnya setelah data dalam penelitian ini terkumpul adalah 

melakukan analisis data. Sumber tertulis yang digunakan dalam proses menganalisis 

adalah Teks Terjemahan Al Quran Surat Al Ahzab yang datanya sebanyak 55 data. 

Penelitian ini terdapat (55 data). (1) Penanda penegasan dengan partikel, kontras makna, 

pemindahan unsur, bentuk pasif. (2) topik yang ditegaskan yaitu (19) topik.  

1. Penanda penegasan 

Berikut merupakan  sebagian contoh analisis data kalimat penegasan pada teks 

terjemahan Al Quran surat Al ahzab yang digunakan sebagai gambaran keseluruhan 

analisis data. 

 

a. Penegasan dengan partikel 

(1) Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin daripada diri 

mereka sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang 

yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-

mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-

orang muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-

saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab 

(Allah).  

 

Pada data ayat (6) Dari ayat diatas kata yang memberi penegasan pada 

kata berbuat baik sehingga kalimat Adalah yang lebih tegas daripada kalimat 

adalah demikian itu telah tertulis di dalam  kitab (Allah).  (Q.S 33: 6) 

b. Penegasan dengan Kontras Makna 
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Penegasan dengan kontras makna yaitu kalimat yang maknanya bertolak 

belakang atau kontras. 

(27) Hai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti 

(keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. 

 

Pada data ayat (1)kalimat bertakwalah kepada Allah dan 

janganlah kamu menuruti (keinginan) orang-orang kafir dan orang-

orang munafik. Dua kalimat tersebut memiliki makna yang kontras yaitu 

antara  perintah bertakwa dan  larangan  mengikuti munafik, sehingga ayat 

tersebut memberi penegasan. (Q.S 33: 1) 

c.  Penegasan dengan Pemindahan Unsur 

(43) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak 

mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu[1199]. dan tidak ada 

dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada 

dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S 33: 5) 

 

Pada data ayat (5) Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka. kata Panggillah merupakan predikat 

yang terdapat di awal kalimat, kalimat tersebut lebih tegas maknanya 

dibandingkan kalimat kamu Panggil mereka (anak-anak angkat itu) dengan 

(memakai) nama bapak-bapak mereka.  Kalimat pada ayat (5) tersebut 

menjelaskan larangan mempersamakan status  hukum anak angkat dengan 

anak kandung.  Kalimat kamu Panggil mereka tidak tegas maknanya karena 

menghilangkan partikel -lah  dan menambahkan kamu yang dimaksudkan 

dalam ayat ini yakni manusia dan memambahkan kata mereka dengan 

menghilangkan partikel -lah  yang menunjukkan makna anak-anak angkat. 

(Shihab, 2002: 222 )  

d.   Penegasan dengan Bentuk Pasif 
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(52)  Kalau (Yatsrib) diserang dari segala penjuru, Kemudian diminta kepada 

mereka supaya murtad, niscaya mereka mengerjakannya; dan mereka tiada 

akan bertangguh untuk murtad itu melainkan dalam waktu yang singkat.   

(Q.S 33: 14) 

Pada ayat (14) kalimat “Kalau (Yatsrib) diserang dari segala 

penjuru, Kemudian diminta kepada mereka supaya murtad”. (Kalimat 

aktifnya kalau dari segala penjuru menyerang (Yasrib), kemudian diminta 

kepada mereka supaya murtad).  Pada kedua kalimat tersebut jika 

diperhatikan  kalimat yang menggunakan kata diserang dengan kalimat 

yang menggunakan kata  menyerang, lebih tegas maknanya jika kata yang 

digunakan pada ayat tersebut  yaitu kata  menyerang karena  menyerang 

dari segala penjuru dan diminta kepada mereka satu fitnah yakni keluar dari 

islam atau menyerah niscaya mereka mengerjakannya. (Shihab, 2002: 234 ) 

Penanda Penegasan pada Teks Terjemahan Al Quran Surat Al Ahzab dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut. 

No Klasifikasi Data Terdapat pada ayat 

1.  Penegasan dengan 

Partikel 

 

 a. Penegasan 

dengan partikel 

yang 

ayat 6, 7, 22, 23, 25, 26, 30, 35, 36, 41, 44, 47, 48, 

51, 57, 59, 62, 68, 69, 70 dan 71 

 b. Penegasan 

dengan partikel 

lah- yang 

ayat 2, 5, 22 dan 43 

 c. Penegasan 

dengan partikel 

pun- lah 

ayat 39 

2.  Penegasan dengan kata 

keterangan 

Tidak ada 

3.  Penegasan dengan 

kontras makna 

ayat 1, 4, 5, 8, 12, 17, 22, 24, 25, 33, 43, 48,  53, 66, 

69, dan 73 

4.  Penegasan dengan 

pemindahan unsure 
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a. Pemindahan 

unsur predikat ayat 5, 7, 13, 16, 17, 47, 63 dan 70 

 
b. Pemindahan 

unsur objek Tidak ada 

 
c. Pemindahan 

keterangan ayat 14 

5.  Penegasan bentuk Pasif ayat 14, 22, 61, 73 

Jumlah keseluruhan data 55 Data 

 

2. Topik yang ditegaskan  

Topik yang ditegaskan ialah topik yang memberikan penegasan pada masing-masing 

ayat surat Al ahzab yang dianalisis menggunakan tafsir Al misbah. 

a. Nabi dan Rasulullah sebagai suri teladan. 

Topik ini menjelaskan perilaku Nabi dan Rasul sebagai cermin bagi umatnya 

dalam hal kebaikan, suri teladan menyampaikan pesan kepada umatnya. 

(1) Hai nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti 

(keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S 33: 1) 

 

Kalimat yang menunjukkan nabi sebagai suri teladan yaitu kalimat 

bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu menuruti (keinginan) 

orang-orang kafir. Maksudnya Allah memerintahkan nabi untuk berpaling 

dari orang musrikin, sifat tersebut yang dapat dijadikan teladan bagi umatnya. 

(Shihab, 2002 :215) 

b. Allah sebagai pemberi rahmat dan pelindung 

(2) Dan ikutilah apa yang diwahyukan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S 33: 2) 

    

    Penanda lingual yang menunjukkan topik yang ditegaskan yaitu pada 

kata diwahyukan , karena wahyu merupakan rahmat dari Allah yang diberikan 

kepada nabi-nabi dan disampaikan kepada manusia. 

c. Orang kafir terhindar dari kematian 

(3) Dan (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang 

berpenyakit dalam hatinya Berkata :"Allah dan rasul-Nya tidak 

menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya". ( Q.S 33: 12) 
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    Penanda lingual Allah dan rasul tidak menjanjikan artinya Allah 

tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi orang kafir. Dan mereka tidak akan 

terhindar dari azabNya. (Shihab, 2002: 233) 

d. Sifat Orang kafir 

(4) Dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka 

penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. 

dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. dan 

adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.(Q.S 33: 25) 

 

    Penanda lingual mereka tidak memperoleh keuntungan apapun 

maknanya orang kafir tidak akan memperoleh keuntungan apapun kecuali siksa 

Allah yang tidak dapat pula mereka melarikan diri. (Shihab, 2002: 250) 

e. Azab yang diberikan Allah kepada manusia 

(5) Dan (Ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang 

berpenyakit dalam hatinya Berkata :"Allah dan rasul-Nya tidak 

menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya". (Q.S 33: 12) 

 

    Penanda lingual Allah dan rasul tidak menjanjikan artinya Allah 

tidak pernah menjanjikan keselamatan bagi orang kafir. Dan mereka tidak akan 

terhindar dari azabNya. (Shihab, 2002: 233) 

f. Orang yang bersekutu atau orang munafik yang berkhianat 

(6) Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang menghalang- halangi 

di antara kamu dan orang-orang yang Berkata kepada saudara- 

saudaranya: "Marilah kepada kami". dan mereka tidak mendatangi 

peperangan melainkan sebentar. (Q.S 33: 18) 

 

    Penanda lingual orang-orang yang menghalang- halangi artinya 

orang munafik yang berkhianat ditandai dengan sifatnya yang menghalangi 

orang yang berbuat kebaikan. (Shihab, 2002: 238) 

g. Orang mukmin atau orang beriman yang membela takwanya  

(7) Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa 

yang Telah mereka janjikan kepada Allah; Maka di antara mereka ada 

yang gugur. dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu- 

nunggu[1208] dan mereka tidak merobah (janjinya). (Q.S 33: 23) 

 

    Penanda lingualnya yaitu Di antara orang-orang mukmin yang 

menepati apa yang Telah mereka janjikan kepada Allah. 
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h. Himbauan Allah kepada istri- istri nabi 

(8) Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu: "Jika kamu sekalian 

mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya 

kuberikan kepadamu mut'ah dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang 

baik. (Q.S 33: 28) 

     

    Penanda lingual yaitu Katakanlah kepada isteri-isterimu, ungkapan 

tersebut menegaskan agar istri nabi melakukan apa yang telah dijelaskan dalam 

Al quran. (Shihab, 2002: 254) 

i. Kewajiban orang mukmin memelihara kehormatannya 

(9) Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi 

perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah 

menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) 

tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-

Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata. (Q.S 33: 36) 

 

    Pada ayat diatas  topik yang ditegaskan adalah laki-laki dan perempuan 

mukmin yang memiliki kewajiban menjaga kehormatannya. ditandai dengan isi 

kandungan ayatnya yaitu tindakan-tindakan yang wajib dilakukan dan yang 

wajib dihindari oleh orang mukmin.  

j. Pentingnya berdzikir kepada Allah 

(10) Hai orang-orang yang beriman, berzdikirlah (dengan menyebut 

nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. (Q.S 33: 41) 

 

    Penanda lingual zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalimat tersebut 

menegaskan bahwa ingatlah renungkanlah serta sebut-sebutlah kebesaran dan 

nama Allah dengan memperbanyak dzikir. (Shihab, 2002: 288) 

k. Karunia yang diberikan Allah kepada manusia 

(11) Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati 

dalam rongganya; dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu 

zhihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak 

angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu 

hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang 

Sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). (Q.S 33: 4) 

 

    Penanda ligualnya Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi 

seseorang dua buah hati dalam rongganya. Kalimat tersebut menegaskan 
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bahwa Allah member karunia kepada manusia berupa janin dalam rahim 

seorang wanita. (Shihab, 2002: 217) 

l. Tata cara memilih istri 

(12) Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki 

di antara mereka (isteri-isterimu) dan (boleh pula) menggauli siapa 

yang kamu kehendaki. dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk 

menggaulinya kembali dari perempuan yang Telah kamu cerai, 

Maka tidak ada dosa bagimu. yang demikian itu adalah lebih dekat 

untuk ketenangan hati mereka, dan mereka tidak merasa sedih, dan 

semuanya rela dengan apa yang Telah kamu berikan kepada mereka. 

dan Allah mengetahui apa yang (tersimpan) dalam hatimu. dan adalah 

Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.S 33: 51) 

 

    Pada ayat (51) topik yang ditegaskan ialah perihal tata cara memilih 

istri. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa diperbolehkan bagimu 

menangguhkan siapa yang kamu khendaki menjadi istrimu karena Allah 

mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Penanda lingualnya yaitu Kamu 

boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki. 

m. Anjuran berjilbab bagi perempuan 

(13) Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak 

perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka 

mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian 

itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka 

tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang. (Q.S 33: 59) 

  

    Pada ayat (59) topik yang ditegaskan ialah anjuran berjilbab. 

Dijelaskan dalam ayat ini bahwa seorang perempuan hendaknya mengulurkan 

jilbabnya untuk mudah dikenal dan terhindar dari gangguan. Penanda 

lingualnya Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke 

seluruh tubuh mereka. ( Shihab, 2002: 319) 

n. Keadaan kaum yasrib 

(14) Dan (Ingatlah) ketika segolongan di antara mreka berkata: "Hai 

penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada tempat bagimu, Maka 

kembalilah kamu". dan sebahagian dari mereka minta izin kepada 

nabi (untuk kembali pulang) dengan Berkata : "Sesungguhnya 

rumah-rumah kami terbuka (Tidak ada penjaga)". dan rumah-rumah 

itu sekali-kali tidak terbuka, mereka tidak lain Hanya hendak lari. 

(Q.S 33: 13) 
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    Penanda lingualnya hai penduduk Yatsrib (Madinah), tidak ada 

tempat bagimu. Maksud dari kalimat tersebut yakni penduduk madinahtidak 

ada alasan bagi kamu untuk tinggal di tempat ini. Dari makna tersebut maka 

ayat tersebut lebih tegas maknanya. ( Shihab, 2002: 233) 

o. Hari dibangkitkannya manusia atau hari pembalasan 

(15) Supaya Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar 

itu Karena kebenarannya, dan menyiksa orang munafik jika 

dikehendaki-Nya, atau menerima Taubat mereka. Sesungguhnya 

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S 33: 24) 

 

    Penanda lingualnya Allah memberikan balasan. Makna kalimat 

tersebut ialah Allah memberikan balasan kebenaran untuk orang yang benar 

dan siksa untuk orang munafik. Makna tersebut member penegasan pada ayat 

ini. ( Shihab, 2002: 249) 

p. Kehendak Allah dan takdir Allah tidak bisa diubah 

(16) Katakanlah: "Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, jika 

kamu melarikan diri dari kematian atau pembunuhan, dan jika 

(kamu terhindar dari kematian) kamu tidak juga akan mengecap 

kesenangan kecuali sebentar saja". (Q.S 33: 16) 

 

    Penanda lingualnya Lari itu sekali-kali tidaklah berguna bagimu, 

karena segala sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah tegas dan tidak dapat 

diubah. ( Shihab, 2002: 236) 

q. Izin memasuki rumah nabi 

(17) Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah- 

rumah nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak 

menunggu-nunggu waktu masak (makanannya)[1228], tetapi jika 

kamu diundang Maka masuklah dan bila kamu selesai makan, 

keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. 

Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu nabi lalu nabi 

malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu 

(menerangkan) yang benar. apabila kamu meminta sesuatu 

(keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari 

belakang tabir. cara yang demikian itu lebih Suci bagi hatimu dan hati 

mereka. dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak 

(pula) mengawini isteri- isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. 

Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi 

Allah. (Q.S 33: 53) 

    Penanda lingual janganlah kamu memasuki rumah- rumah nabi 

kecuali bila kamu diizinkan.  Tegas maknanya karena mengandung makna 
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tidak diperbolehkan kamu memasuki rumah nabi kecuali jika kamu diundang 

ke hidangan dengan tidak tinggal berlama-lama. ( Shihab, 2002: 309) 

r. Larangan menikahi perempuan yang sudah dicerai 

(18) Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu 

dan tidak boleh (pula) mengganti mereka dengan isteri-isteri (yang 

lain), meskipun kecantikannya menarik hatimu kecuali perempuan- 

perempuan (hamba sahaya) yang kamu miliki. dan adalah Allah 

Maha Mengawasi segala sesuatu. (Q.S 33: 52) 

 

    Penanda lingual Tidak halal bagimu mengawini perempuan-

perempuan sesudah itu. Tegas maknanya karena mengandung maksud 

sesudah  itu yang dimaksud adalah sesudah yang hidup bersamamu yakni 

Sembilan wanita itu. Dan tidak boleh pula menceraikannya dan menggantinya 

dengan wanita lain. ( Shihab, 2002: 306) 

s. Larangan berhias seperti wanita jahiliyyah 

(19) Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu 

berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang 

dahulu[1216] dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah 

Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak 

menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bai dan membersihkan 

kamu sebersih-bersihnya. (Q.S 33: 33) 

 

    Penanda lingual janganlah kamu berhias dan bertingkah laku 

seperti orang-orang Jahiliyah. Kalimat pada ayat (50) maknanya sudah tegas 

yakni dilarang bagi orang islam untuk bertingkah laku dan berhias seperti 

orang-orang jahiliyah. (Shihab, 2002: 263) 

Topik-topik yang ditegaskan  pada Teks Terjemahan Al Quran surat Al Ahzab 

No Ayat Topik yang ditegaskan Jumlah data 

1.  1, 45, 46, 47 

d an 21 

Nabi dan rasulullah sebagai suri tauladan 5 Data 

2.  2, 8, 37 dan 

43 

Allah sebagai pemberi rahmat dan 

pelindung 

4 Data 

3.  15, 19, 25, 

39, 48, 64 

dan 65 

Mereka, kami yang menegaskan kata 

orang kafir terhindar dari kematian 

7 Data 

4.  12, 57 dan Azab yang diberikan Allah kepada 3 Data 
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73 manusia 

5.  18, 19 dan 

20 

Orang-orang yang bersekutu atau orang 

munafik yang berhianat 

3 Data 

6.  23, 69 dan 

70 

Orang mukmin atau orang beriman yang 

membela dan menjaga takwanya kepada 

Allah. 

3 Data 

7.  28, 29, 30, 

31, 32 dan 

50 

Himbauan Allah kepada Istri-istri nabi   6 Data 

8.  35 dan 36 Kewajiban orang mukmin memelihara 

kehormatannya  

2 Data 

9.  41, 42 dan 

43 

Pentingnya berdzikir kepada Allah 3 Data 

10.   4 dan 47 Karunia yang diberikan Allah kepada 

manusia 

2 Data 

11.  51 Tata cara memilih istri 1 Data 

12.  59 Anjuran berjilbab bagi perempuan 1 Data 

13.  13 dan 14  Kehidupan kaum yasrib 2 Data 

14.  24, 63 dan  

66 

Hari bangkitnya manusia dan hari 

pembalasan 

3 Data 

15.  17 Kehendak dan takdir Allah tidak bisa 

diubah 

1 Data 

16.  16 Tidak dapat menghindar dari kematian 1 Data 

17.  53 Izin memasuki rumah nabi 1 Data 

18.  52 Larangan menikahi perempuan yang 

sudah dicerai 

1 Data 

19.  33 Larangan berhias seperti wanita jahiliyah 1 Data 

Jumlah keseluruhan data   50 data 

 

PEMBAHASAN 

Ada beberapa persamaan dan perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian lain 

Persamaan penelitian Supomo  (2000) dengan penelitian ini yaitu sama-sama terdapat 

penonjolan yakni penonjolan pada intonasi dan partikel. Perbedaannya penelitian ini  
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terdapat penonjolan kontras makna, pemindahan unsur dan bentuk pasif. Penelitian 

Supomo tidak menyatakan tiga penonjolan tersebut. 

Persamaan penelitian Marsiyah (2008) dengan penelitian ini yaitu sama- sama 

ditemukan kalimat empatik. Perbedaan penelitian Marsiyah lebih memfokuskan pada 

ragam kalimat secara umum sehingga yang dianalisis tidak hanya kalimat empatiknya, 

sedangkan penelitian ini hanya memfokuskan ragam kalimat secara khusus yaitu berupa 

kalimat penegasan.  

Persamaan penelitian Nur Azizah (2010)  dengan penelitian ini yaitu sama-sama 

menganalisis kalimat empatik. Penelitian Azizah ditemukan kalimat empatik sebanyak 4 

data, sedangkan penelitian ini terdapat 55 data. Perbedaan penelitian Nur azizah dengan 

penelitian ini yaitu penelitian Nur azizah lebih menonjolkan struktur fungsionalnya 

sedangkan penelitian ini menekankan pada kalimat penegasannya yaitu berupa penanda 

penegasan dan topik-topik penegasannya. 

Persamaan penelitian Miftahul Huda (2011) dengan penelitian ini yaitu sama-

sama mengkaji kalimat empatik.  Perbedaan penelitian Huda dengan penelitian ini yaitu 

pada objek kajiannya, penelitian miftahul Huda objeknya berupa frase dan ragam kalimat 

sedangkan penelitian ini objeknya berupa kalimat penegasan. 

Persamaan penelitian Rohmadi (2011) dengan penelitan ini yakni sama- sama  

ditemukan kalimat empatik (7 ayat). Perbedaan  penelitian Rohmadi  dengan penelitian 

ini yaitu penelitian Rohmadi lebih menonjolkan struktur fungsionalnya sedangkan 

penelitian ini menekankan pada kalimat penegasannya yaitu berupa penanda penegasan 

dan topik-topik penegasannya. 

C. SIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH 

1. Simpulan 

  Hasil analisis penelitian ini terdapat (55 data). (1) penanda penegasan partikel: 

yang, lah- yang, pun- lah. kontras makna, pemindahan unsur: predikat dan 

keterangan, bentuk pasif. (2) Topik yang ditegaskan Nabi dan rasulullah sebagai suri 

tauladan, mereka, kami yang menegaskan kata orang kafir, Allah sebagai pemberi 

rahmat dan pelindung, Orang yang bersekutu atau orang munafik yang berhianat, 

orang mukmin atau orang beriman yang membela dan menjaga takwanya kepada 

Allah, himbauan Allah kepada istri nabi, pentingnya  berdzikir kepada Allah, 

kewajiban orang mukmin memelihara kehormatannya, karunia yang diberikan Allah 

kepada manusia, tata cara memilih istri, anjuran berjilbab bagi perempuan, hari 
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bangkitnya manusia dan hari pembalasan, kehidupan kaum yasrib, kehendak dan 

takdir Allah tidak bisa diubah, tidak dapat menghindar dari kematian, izin memasuki 

rumah nabi, larangan menikahi perempuan yang sudah dicerai dan larangan berhias 

seperti wanita jahiliyah. 

 

2. Ucapan Terimakasih 

 Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan, bantuan dan dukungan 

dari beberapa pihak, Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan 

terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. 

1. Bapak dan Ibuku yang tak pernah lelah memberikan doa, bimbingan, perhatian 

dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis dapat bersemangat untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Sahabat-sahabat tercintaku yang senantiasa mendukungku dalam mengerjakan 

penelitian ini. 
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